
تعامل مع مخلفات الحديقة بشكل صحيح − 
 :ال تنشر األصناف الغريبة بالخطأ

ً. بذور نباتات  ال يجوز إلقاء مخلفات الحديقة في الطبيعة، على الرغم من أنها تتحلل بيولوجيا
الحديقة والجذور وفقرات الجذور والسيقان تنتقل مع المخلفات وتستمر في العيش وتقدر على 

العديد من أصناف النباتات ذات األصول الغريبة الضارة تكون قد  االنتشار في أماكن جديدة للنمو.
بإمكان جداول الماء ومسارات نقل الماء أن تنشر البذور  ة.غادرت الحديقة من خالل العربة اليدوي

  حتى مسافات بعيدة.

 :التخلص من المخلفات والنفايات
من المهم التخلص بعناية وحرص من بذور األصناف الغريبة الضارة وأجزاء النباتات التي 

 وأجزاء الجذور.ال يجوز تحويل لسماد على وجه الخصوص الزهور والبذور تنتشر من خاللها. 
من الممكن وضع الكميات الصغيرة من النباتات الغريبة "النفايات الخطرة" في النفايات المختلطة. 

 من الممكن وضع أجزاء النبات الغير قابلة للتكاثر كالساق واألوراق كسماد.

  :قم بتجميع األفراد ونظم العمل التطوعي لمكافحة األصناف الغريبة
بإمكان مزارعي قطع األرض الزراعية التخلص من النباتات الغريبة من قطع  على سبيل المثال

األراضي التابعة لهم وفي نفس الوقت من األماكن العاملة المحيطة بهم. في حالة القيام بأعمال 
التخلص من األعشاب الضارة وإزالتها بالتعاون مع البلدية، فإن مجال العمل لبيئة المدينة يقوم 

 ة النفايات. بتنظيم إزال

 :تواصل بخصوص األمور المتعلقة بالعمل التطوعي لمكافحة األصناف الغريبة
puistokummit@hel.fi ،39652 310 09منسق العمل التطوعي لبيئة المدينة، هاتف:  
، www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedotخدمات الزبائن لبيئة المدينة،  

 .22111 310 09او بالرقم: 

نشكركم مسبقاً، ونأمل منكم المشاركة بمجهودكم الشخصي 
 في أعمال مكافحة أصناف النباتات الغريبة!
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  طاَبَْطبلا
  ضار

  
 Reynoutriaعصا الراعي الياباني (

japonica وعصا الراعي سخاليني (
)Reynoutria sachalinensis (

×  Reynoutriaوهجينهما (عصا الراعي 
) هي نباتات مفضلة bohemicaبوهيمي 

للحدائق ألنها تعيش عدة سنوات، وألنها متينة 
وكبيرة الحجم وتنمو بسرعة وتنتشر بسهولة. 

نفس المميزات جعلتها على كل حال صعبة 
 ريبكلا طاَبْطَبلا .ةراض تاتابن ربتُعتوً ادج

المنزلية وكذلك  يسيطر بسهولة على الحديقة
على البيئة الطبيعية القريبة، حيث أنها تخنق 

 جميع األصناف األخرى تحتها.
 نأ وه يويسآلا طاَبْطَبلل ةكرتشملا تازيمملا

أمتار وطريقة نموه  3 - 2حجمه كبير، 
  بشكل قائم. 

  
جذورها تعيش عدة سنوات، ولكن األجزاء 
 التي فوق سطح األرض تعيش سنة واحدة.

 يف ابوروأو ادنلنف يف يويسآلا طاَبْطَبينتشر ال
العادة على هيئة نمو نباتي. النبات يُشكل من 
خالل جذوره امتدادات نباتية كثيفة وواسعة. 

السيقان األرضية السميكة من الممكن أن تنمو 
ً في السنة، وتصل إلى طول يزيد  ً واحدا مترا

ً وعمقه يصل إلى مترين.  20قدره عن  مترا
أن يخترق حتى األسفلت. ينشأ  يستطيع النبات

حتى عن الجذر الضعيف أو الغضن الضعيف 
نبات جديد بسرعة، لهذا السبب ينتشر 

 ،ومنلل ةديدج نكامأ ىلإً ادج ةلوهسب طاَبْطَبلا
على سبيل المثال مع فضالت الحديقة أو 

  الكتل األرضية.
 
 .ةرباثملاو تقولا بلطتي طاَبْطَبلا ةحفاكم

ندما تكون النبتة الطريقة األسهل هي ع
صغيرة. من الممكن خلع الشتالت الصغيرة 

باليد، وهناك حاجة إلى قفازات متينة 
وباإلضافة لذلك معدات عمل للنباتات األكبر 
ً بمقص األغصان أو  ً. يُقص النبات أوال حجما

بمنشار الخلع من القاعدة من أسفل، كي يتم 
العبور للتعامل مع الجذور. يتوجب إزالة 

ور النبات من األرض كي يتم جميع جذ
النباتات الكبيرة تتطلب حفر التخلص منه. 

الجذور وإخراجها باآللة والتخلص من الكتل 
األرضية. بإمكانك اإلبالغ عن أماكن النمو 

 ةماعلا ءارضخلا قطانملا يف طاَبْطَبلل ةريبكلا
إلى خدمات الزبائن لبيئة المدينة، هاتف: 

09-310 22111 .  
من مادة التربة التي  يتوجب التخلص

 مدعو ،صرحب طاَبْطَبلا روذج اهنمضتت
وضعها مع السماد أو استعمالها كتربة في 

 مكان آخر.
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 ِبَهَّذلا اَصَع
ضار

 ىتح اهمجح غلبي ،مجحلا ةريبك ِبَهَّذلا اَصَع
إلى أكثر من مترين، وتعيش عدة سنين 

وسيقانها صلبة، وتبقى حتى نشوء الزهور 
  أزهار صفراء. بدون فروع ولها

  
 اَصَع وهً اعويش رثكألا بَهَّذلا اَصَع فنص

 Solidago( ةيدنكلا بَهَذلا
canadensis(اَصَع وه ةرُدن رثكألاو ؛ 

 Solidago( ربكأ مجحب ومني يذلا ِبَهَّذلا
altissima( مخضلا ِبَهَّذلا اَصَع كلذكو 

)Solidago gigantea ssp. 
serotina العثور ).  باإلضافة إلى ذلك تم

 قرولا ةيليجن بَهَذ اَصَع ىلع ادنلنف يف
)Solidago graminifolia واألصناف (

التي تم خلقها من خالل التهجين الستعمالها 
 تاتابن .ةقيدحلل بَهَّذلا اَصَع يأ قئادحلا يف
 ديدعلا يف حجنت ةوقب ومنت يتلا بَهَّذلا اَصَع

من أماكن النمو المختلفة: على جوانب 
طرقات واألراضي غير الشوارع وال

المزروعة وكذلك على جوانب المسطحات 
المائية حيث أنها تستحوذ على مكان العيش 

  من نباتاتنا.
 
 كلذكو روذبلا لالخ نم ِبَهَّذلا اَصَع رثاكتت

 اَصَع .رثاكتلل ةلباقلا روذجلا ءازجأ نم
 نأ نكمملا نم :روذبلا نم ريثكلا جتُنت ِبَهَّذلا

بذرة  10000ة أكثر من تُنتج البتيلة الواحد
مزودة بزوائد االنتشار من خالل الهواء. 
 .ً ً أيضا النباتات تعيش لفترات طويلة جدا

 لقتنت .أطخلاب ةلوهسب ِبَهَّذلا اَصَع رشتنت
البذور إلى الطبيعة وهي مختلطة بمخلفات 

 اَصَع طبض الحديقة أو بالتربة أو مع الماء.
ً، ألن ج ابعص حبُصي نأ نكمملا نم ِبَهَّذلا دا

بذورها تستطيع االنتشار مع الهواء لمسافات 
صناف صعبة، مكافحة نباتات هذه األ طويلة.

 يف حاجنلا مت .ةنيتم ِبَهَّذلا اَصَع روذج نأل
القضاء على هذه النباتات بقصها لعدة سنين 

من األسفل في الربيع والخريف. 

 

 ِبَهَّذلا اَصَع
ضار

 ىتح اهمجح غلبي ،مجحلا ةريبك ِبَهَّذلا اَصَع
إلى أكثر من مترين، وتعيش عدة سنين 

وسيقانها صلبة، وتبقى حتى نشوء الزهور 
  أزهار صفراء. بدون فروع ولها

  
 اَصَع وهً اعويش رثكألا بَهَّذلا اَصَع فنص

 Solidago( ةيدنكلا بَهَذلا
canadensis(اَصَع وه ةرُدن رثكألاو ؛ 

 Solidago( ربكأ مجحب ومني يذلا ِبَهَّذلا
altissima( مخضلا ِبَهَّذلا اَصَع كلذكو 

)Solidago gigantea ssp. 
serotina العثور ).  باإلضافة إلى ذلك تم

 قرولا ةيليجن بَهَذ اَصَع ىلع ادنلنف يف
)Solidago graminifolia واألصناف (

التي تم خلقها من خالل التهجين الستعمالها 
 تاتابن .ةقيدحلل بَهَّذلا اَصَع يأ قئادحلا يف
 ديدعلا يف حجنت ةوقب ومنت يتلا بَهَّذلا اَصَع

من أماكن النمو المختلفة: على جوانب 
طرقات واألراضي غير الشوارع وال

المزروعة وكذلك على جوانب المسطحات 
المائية حيث أنها تستحوذ على مكان العيش 

  من نباتاتنا.
 
 كلذكو روذبلا لالخ نم ِبَهَّذلا اَصَع رثاكتت

 اَصَع .رثاكتلل ةلباقلا روذجلا ءازجأ نم
 نأ نكمملا نم :روذبلا نم ريثكلا جتُنت ِبَهَّذلا

بذرة  10000ة أكثر من تُنتج البتيلة الواحد
مزودة بزوائد االنتشار من خالل الهواء. 
 .ً ً أيضا النباتات تعيش لفترات طويلة جدا

 لقتنت .أطخلاب ةلوهسب ِبَهَّذلا اَصَع رشتنت
البذور إلى الطبيعة وهي مختلطة بمخلفات 

 اَصَع طبض الحديقة أو بالتربة أو مع الماء.
ً، ألن ج ابعص حبُصي نأ نكمملا نم ِبَهَّذلا دا

بذورها تستطيع االنتشار مع الهواء لمسافات 
صناف صعبة، مكافحة نباتات هذه األ طويلة.

 يف حاجنلا مت .ةنيتم ِبَهَّذلا اَصَع روذج نأل
القضاء على هذه النباتات بقصها لعدة سنين 

من األسفل في الربيع والخريف. 
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  بلسم الهيمااليا
ًادج راض   
 

 Impatiensبلسم الهيمااليا (
glandulifera 100) حجمه كبير يبلغ - 

سم، ويعيش سنة واحدة ونبتة بلسم  200
الهيمااليا لديها قدرة جيدة على المنافسة. 

يٌفضل األماكن الرطبة ومحاذات الممرات 
ً. فقد  المائية وينتشر مع الماء الجاري أيضا
خرج من الحدائق لينتشر في الطبيعة، وهو 
ينحي النباتات األخرى بقوة. زهوره بيضاء 

ومن المهم التخلص من و وردية اللون أ
ّر ، ألنه يقذف بذوره على النبات قبل أن يُبذ

بُعد أمتار.  محفظات البذور الناضجة تنفتح 
 بسهولة وحتى بسبب اللمس البسيط.

 
من السهل إخراج بلسم الهيمااليا من األرض 
أو حصده عدة مرات أثناء فصل النمو، كي 
يتم القضاء عليه. على الرغم من أن بذور 
بلسم الهيمااليا غير قادرة على اإلنبات في 
األرض أكثر من بضعة سنوات، فإخراجها 

من األرض يجب أن يستمر عدة سنوات 
شكل متتالية كي يتم التخلص من النبتة ب

كامل. ال يجوز وضع الزهور والبذور 
والجذور في السماد، وإنما يتوجب التخلص 

منها كنفايات مختلطة. من الممكن تحويل 
 باقي أجزاء النبات إلى سماد. 

 
  نبات ورد خشن

ًادج راض   
 

نبات ورد خشن، الشكل األساسي (ورد خشن 
Rosa rugosa (عن شُجيرة نامية  عبارة

ً، حيث أنه لها  1,5–0,5 يبلغ طولها مترا
زهور بسيطة وردية أو بيضاء. تم زرع ورد 

خشن بكثافة على جوانب الطرقات. انتشر 
هذا الصنف من النبات الذي يتحمل الملح 

بسرعة إلى رمال شواطئ البحر وإلى 
األرخبيالت (الجزر)، حيث أن هذه النباتات 
تغطي مناطق واسعة كانت من قبل شواطئ 

أشكال متنوعة. ورد خشن ينتشر بحر رملية ب
من خالل الجذور إلى الوسط المحيط القريب، 

ويطفو بواسطة البراعم والبذور على طول 
مسار الماء وبمساعدة الطيور لينتشر. ما 

يُعرف بالشكل األساسي لورد خشن لديه قوة 
شديدة على النمو وهو نبات ينتشر بفعالية 

 شديدة. 
 

أصناف الورود  تم تنقيح العديد من مالحظة!
من ورد خشن ذات الضرر األقل بما في ذلك 

تلك األشكال عديدة األوراق والتي يُوصى 
  باستعمالها لتعويض الصيغة األساسية.

  بلسم الهيمااليا
ًادج راض   
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أصناف الورود  تم تنقيح العديد من مالحظة!
من ورد خشن ذات الضرر األقل بما في ذلك 

تلك األشكال عديدة األوراق والتي يُوصى 
  باستعمالها لتعويض الصيغة األساسية.

مكافحة ورد خشن تتطلب الوقت والمثابرة. 
وأسهل الحاالت عندما تكون الشجيرات 

مازالت صغيرة. من الممكن خلع شتالت 
باليد. بالنسبة  النبات الصغيرة من األرض

للنباتات كبيرة الحجم هناك حاجة إلى قفازات 
 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب لمع تادعم ىلإو ةمكحُم

كي يكون باإلمكان خلع النبات من األرض 
  مع جذوره. 

 
الوسيلة األخرى لإلزالة هي من خالل إفقاده 

حيوته، وذلك بقص جميع أجزاء النبات 
الخضراء التي تقع فوق سطح األرض 

التها عدة مرات خالل موسم النمو، وبذلك وإز
يتم خنق الجذر بسبب نقص الغذاء. وسيلة 

المكافحة هذه تتطلب سنوات من العمل المثابر، 
ولكنها أسهل وال تتسبب بخطر، بأن ينتشر 
ورد خشن من خالل أجزاء الجذور التي تم 

إخراجها من األرض إلى مكان آخر. المكافحة 
ً في منطقة السا   حل والجزر!مهمة جدا

  الترمس عديد األوراق
ضار

 Lupinusالترمس عديد األوراق (
polyphyllus Lindl( وينوي رهش يف نّوُلي 

مسارات الطرق بمساحات واسعة من الزهور 
ذات ألوان متعددة منها األزرق واألحمر 

واألبيض والبنفسجي. من المستحيل إيقاف 
 انتشار الترمس عديد األوراق بشكل كلي من

ً، ولكن هناك أسباب جيدة  اآلن فصاعدا
للسيطرة على انتشاره. الترمس عديد األوراق 

يهدد نباتات وحشرات المروج والمراعي. 
باإلضافة إلى ذلك فإن الترمس عديد األوراق 

 ناكم هب دّمُسيل وجلا نم نيجورتينلا صتمي
أصناف النباتات ذات النمو القوي  النبات.

ب بالغذاء، لذلك تنجح في مكان النمو الخص
فإنها تُلزم نباتات المروج والحشرات التي 

 تعيش عليها على التنحي.
 

الترمس عديد األوراق الذي يعيش عدة سنوات 
لديه جذور قائمة، ولحسن الحظ ال ينتشر لينمو 
بمساعدة األرآد (السيقان فوق األرض). عندما 

 ،ً يكون الترمس عديد األوراق ما يزال قليال
المجهود واجتثاثه مع جذوره من يُفضل بذل 

األرض. نباتات الترمس عديد األوراق التي 
انتشرت لمساحات واسعة، من الممكن 

السيطرة عليها من خالل فقدانها لحيوتها 
(اجتثاث الجزء الذي فوق سطح األرض) قبل 

أن تُزهر. الفضالت الناتجة عن االجتثاث 
 يتوجب إبعادها عن قاعدة النمو لتجنب التسميد
الزائد عن الحد. يتوجب االستمرار في أعمال 
المكافحة لعدة سنوات، ألنه تنبت من مخازن 

البذور في األرض عروق جديدة للترمس عديد 
 األوراق حتى بعد بضعة سنوات.
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 األوراق حتى بعد بضعة سنوات.



3 2

انتشرت في الطبيعة بفنلندا نباتات، مصنفة 
  بأنها أصناف غريبة ضارة من النباتات.

 
من المميز ألصناف النباتات الغريبة الضارة، 

أن لديها القدرة على التكاثر بشكل فعّال 
بقوة. لها تأثيرات سلبية كثيرة على واالنتشار 

أصناف النباتات األصلية، على سبيل المثال 
بعض أصناف   من خالل المنافسة أو التهجين.

النباتات الغريبة الضارة يسبب أمراضا 
وكذلك يُغيّر من تركيبة أوساط المعيشة. 

ً على  األصناف الغريبة منظمة قانونيا
يبة المستوى الوطني بقانون األصناف الغر

) وبتشريع األصناف الغريبة 1709/2015(
)، حيث أنها أصبحت سارية 1725/2015(

وكذلك بتشريع  1/1/2016المفعول بتاريخ 
 EUاألصناف الغريبة لالتحاد األوروبي (

N:o 1143/2014.( 
 
 يف لبق نم ةلضفُم تناك يتلا تاتابنلا تتبثأ

ً "بقدر  بعض األفنية والحدائق بأنها ناجحة جدا
عن الحد". فهي تتخطي بسهولة الحديقة زائد 

أو حوض الزراعة كي تنتشر في البيئة 
المحيطة. باإلضافة إلى أنها تتسبب بالضرر 

للبيئة المحيطة، من الممكن أن تتسبب 
ً لقطعة األرض الزراعية  بمشاكل أيضا
الخاصة بالشخص. معلومات إضافية: 

www.vieraslajit.fi 
 

أصبحت اإلستراتيجية الوطنية الفنلندية 
ألصناف النباتات الغريبة جاهزة في شهر 

الفكرة األساسية لإلستراتيجية  .2012ابريل 
هي أن تقوم جميع الجهات بمكاتفة الجهود 

للوقاية من األضرار والمخاطر التي تسببها 
أصناف النباتات الغريبة الضارة للطبيعة 
الفنلندية ولالستفادة المستدامة من الموارد 

الطبيعية وللموارد المعيشية ولرفاهية الناس. 
لتوجه الخاص قامت مدينة هلسنكي بإعداد ا

بها بخصوص أصناف النباتات الغريبة 
. أصبح التوجه 2019 - 2015للسنوات 

ً سنة  . تم عرض فعاليات 2015جاهزا
ً لها فإن البلدية تعمل على  للتوجه، ووفقا

التخفيف من األضرار التي تسببها األصناف 
  الغريبة والتقليل منها. 

  
تم تشريع بأن بلسم الهيمااليا والهرقلية 

انتغازية أي عشبة الخنزير وهرقلية الم
سوسنوفسكي والهرقلية الفارسية تُعتبر 

أصناف نباتات غريبة ضارة في جميع أنحاء 
منطقة اإلتحاد األوروبي، ولهذا السبب يُمنع 
استيرادها أو زراعتها أو بيعها أو حيازتها 

 بشكل آخر أو إيصالها إلى البيئة.
  

    

إرشادات مكافحة أصناف 
  النباتات الغريبة الضارة

لمزارعي قطع األرض الزراعية والحصص 
 الزراعية وكذلك لسكان الكوخ الصيفي

الغريبة الضارةإرشادات مكافحة أصناف النباتات     
 لمزارعي قطع األرض الزراعية والحصص الزراعية وكذلك لسكان الكوخ الصيفي

  :هدف هذه اإلرشادات هو
  .تشجيع سكان المدينة للتخلص من استعمال النباتات الغريبة الضارة 
 التوجيه للتخلص من مخلفات النباتات بطريقة مناسبة. 
 .الغريبةالبلدية في أعمال التخلص من أصناف النباتات تشجيع المزارعين لمساعدة  
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انتشرت في الطبيعة بفنلندا نباتات، مصنفة 
  بأنها أصناف غريبة ضارة من النباتات.

 
من المميز ألصناف النباتات الغريبة الضارة، 

أن لديها القدرة على التكاثر بشكل فعّال 
بقوة. لها تأثيرات سلبية كثيرة على واالنتشار 

أصناف النباتات األصلية، على سبيل المثال 
بعض أصناف   من خالل المنافسة أو التهجين.

النباتات الغريبة الضارة يسبب أمراضا 
وكذلك يُغيّر من تركيبة أوساط المعيشة. 

ً على  األصناف الغريبة منظمة قانونيا
يبة المستوى الوطني بقانون األصناف الغر

) وبتشريع األصناف الغريبة 1709/2015(
)، حيث أنها أصبحت سارية 1725/2015(

وكذلك بتشريع  1/1/2016المفعول بتاريخ 
 EUاألصناف الغريبة لالتحاد األوروبي (

N:o 1143/2014.( 
 
 يف لبق نم ةلضفُم تناك يتلا تاتابنلا تتبثأ

ً "بقدر  بعض األفنية والحدائق بأنها ناجحة جدا
عن الحد". فهي تتخطي بسهولة الحديقة زائد 

أو حوض الزراعة كي تنتشر في البيئة 
المحيطة. باإلضافة إلى أنها تتسبب بالضرر 

للبيئة المحيطة، من الممكن أن تتسبب 
ً لقطعة األرض الزراعية  بمشاكل أيضا
الخاصة بالشخص. معلومات إضافية: 

www.vieraslajit.fi 
 

أصبحت اإلستراتيجية الوطنية الفنلندية 
ألصناف النباتات الغريبة جاهزة في شهر 

الفكرة األساسية لإلستراتيجية  .2012ابريل 
هي أن تقوم جميع الجهات بمكاتفة الجهود 

للوقاية من األضرار والمخاطر التي تسببها 
أصناف النباتات الغريبة الضارة للطبيعة 
الفنلندية ولالستفادة المستدامة من الموارد 

الطبيعية وللموارد المعيشية ولرفاهية الناس. 
لتوجه الخاص قامت مدينة هلسنكي بإعداد ا

بها بخصوص أصناف النباتات الغريبة 
. أصبح التوجه 2019 - 2015للسنوات 

ً سنة  . تم عرض فعاليات 2015جاهزا
ً لها فإن البلدية تعمل على  للتوجه، ووفقا

التخفيف من األضرار التي تسببها األصناف 
  الغريبة والتقليل منها. 

  
تم تشريع بأن بلسم الهيمااليا والهرقلية 

انتغازية أي عشبة الخنزير وهرقلية الم
سوسنوفسكي والهرقلية الفارسية تُعتبر 

أصناف نباتات غريبة ضارة في جميع أنحاء 
منطقة اإلتحاد األوروبي، ولهذا السبب يُمنع 
استيرادها أو زراعتها أو بيعها أو حيازتها 

 بشكل آخر أو إيصالها إلى البيئة.
   

التخلي عن قرر مجال العمل لبيئة المدينة 
استعمال النباتات الغريبة الضارة في مشاريع 
بساتينه ومشاريع المناطق الخضراء للشوارع 

الخاصة به، بسبب األضرار التي تسببها. 
باإلضافة لذلك تقوم البلدية في المناطق العامة 

بالتخلص من النباتات الضارة على نحو 
 خاص المزروعة في أرجاء المدينة.

  
بأصناف النباتات الغريبة فيما يلي قائمة 

الضارة المتوجب التخلص منها. معلومات 
إضافية عن األصناف وعن وسائل 

 www.vieraslajit.fi :مكافحتها
 

  نباتات الهرقلية الفارسية
ًادج را   

 
تظهر في فنلندا العديد من أصناف نباتات 

الهرقلية المانتغازية الهرقلية الفارسية ومنها 
 Heracleumأو عشبة الخنزير (

mantegazzianum وكذلك الهرقلية (
 ).Heracleum persicumالفارسية (

نبات الهرقلية الفارسية الذي تم إحضاره إلى 
هو نبتة تعيش عدة ، ففنلندا كنبات للحدائق

 يأ ُغْسُّنلاو ،ةينبلا نيتم بشعو تاونس
يسبب تفاعالت  السائل الذي يخرج من النبات

حساسية مع ضوء الشمس. نباتات الهرقلية 
الفارسية عبارة عن نباتات تعيش لمدة سنتين 

 4 - 1,5أو العديد من السنوات وطولها 
ً. نبات الهرقلية الفارسية لديه إكليل واسع  مترا

ومحدب من الزهور. تنضج بذور الهرقلية 
الفارسية في الخريف، وتسقط في الخريف 

 الشتاء. وخالل فترة
مكافحة النبتة يتطلب مثابرة، ألن جذور 
وبذور النباتات تعيش لفترة طويلة. من 

المفضل أن يقوم أشخاص مهنيون بالمكافحة، 
ألن النبتة من الممكن أن تتسبب بحروق 

 جلدية شديدة.
نستقبل المالحظات بخصوص نباتات الهرقلية 
الفارسية من خالل رقم هاتف خدمات الزبائن 
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  بلسم الهيمااليا
ًادج راض   
 

 Impatiensبلسم الهيمااليا (
glandulifera 100) حجمه كبير يبلغ - 

سم، ويعيش سنة واحدة ونبتة بلسم  200
الهيمااليا لديها قدرة جيدة على المنافسة. 

يٌفضل األماكن الرطبة ومحاذات الممرات 
ً. فقد  المائية وينتشر مع الماء الجاري أيضا
خرج من الحدائق لينتشر في الطبيعة، وهو 
ينحي النباتات األخرى بقوة. زهوره بيضاء 

ومن المهم التخلص من و وردية اللون أ
ّر ، ألنه يقذف بذوره على النبات قبل أن يُبذ

بُعد أمتار.  محفظات البذور الناضجة تنفتح 
 بسهولة وحتى بسبب اللمس البسيط.

 
من السهل إخراج بلسم الهيمااليا من األرض 
أو حصده عدة مرات أثناء فصل النمو، كي 
يتم القضاء عليه. على الرغم من أن بذور 
بلسم الهيمااليا غير قادرة على اإلنبات في 
األرض أكثر من بضعة سنوات، فإخراجها 

من األرض يجب أن يستمر عدة سنوات 
شكل متتالية كي يتم التخلص من النبتة ب

كامل. ال يجوز وضع الزهور والبذور 
والجذور في السماد، وإنما يتوجب التخلص 

منها كنفايات مختلطة. من الممكن تحويل 
 باقي أجزاء النبات إلى سماد. 

 
  نبات ورد خشن

ًادج راض   
 

نبات ورد خشن، الشكل األساسي (ورد خشن 
Rosa rugosa (عن شُجيرة نامية  عبارة

ً، حيث أنه لها  1,5–0,5 يبلغ طولها مترا
زهور بسيطة وردية أو بيضاء. تم زرع ورد 

خشن بكثافة على جوانب الطرقات. انتشر 
هذا الصنف من النبات الذي يتحمل الملح 

بسرعة إلى رمال شواطئ البحر وإلى 
األرخبيالت (الجزر)، حيث أن هذه النباتات 
تغطي مناطق واسعة كانت من قبل شواطئ 

أشكال متنوعة. ورد خشن ينتشر بحر رملية ب
من خالل الجذور إلى الوسط المحيط القريب، 

ويطفو بواسطة البراعم والبذور على طول 
مسار الماء وبمساعدة الطيور لينتشر. ما 

يُعرف بالشكل األساسي لورد خشن لديه قوة 
شديدة على النمو وهو نبات ينتشر بفعالية 

 شديدة. 
 

أصناف الورود  تم تنقيح العديد من مالحظة!
من ورد خشن ذات الضرر األقل بما في ذلك 

تلك األشكال عديدة األوراق والتي يُوصى 
  باستعمالها لتعويض الصيغة األساسية.
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